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DISPOZITIE nr. 18
din26 februarie Z02l

Cu privire la formarea punctului de conducere
al comisiei pentru situafii exceplionale a raionului str[geni,
componenfa formafiunilor punctului de conducere

tn conformitate cu prevederile Legii nr. 436 /2006privind administrafia publicd local6, cumodificrrile qi completdrile ulterioare, Legii nr. 27lllgg4 cu privire la proteclia civild, cumodificrrile qi completdrile ulterioare, Hot6rirea Guvernului Republicii Moldova nt.24911996
pentru aprobarea Regulamentului formafiunilor nemilitarizate ale protecfiei civile, emit prezentaDISPOZIJIE:

l ' Se aprobd Regulamentul Punctului de conducere al Comisiei pentru situafii excepfionale araionului Str5qeni, conform anexei nr. l.
2' Se aprobn obfiga]iile de funcfie ale efectivului Punctului de conducere al comisiei pentru

situalii exceptionale a raionului strdgeni, conform anexei nr. 2.
3' Se aprobd componenfa nominal5 a Punctului de conducere al comisiei pentru situafii

exceplionale a raionului Str6geni, conform anexei nr. 3.
4' Se recomandE primarilor unit6lilor administrativ-teritoriale de nivelul intii, conducatorilor

intreprinderilor, institutiilor qi organizaliilor, indiferent de forma de proprietate:
- sr formeze punctele de conducere gi componenta nominala a comisiilor pentru situalii

exceplionale;

- si menfind punctele de conducere a comisiilor pentru situafii excepfionale;
- sI antreneze punctele de conducere in conformitate cu prevederile art. 24 al Legii nr.

271/1994 cu privire la protectia civil6, indicaliile organizatorico-metodice in domeniul protecfiei
civile.

5' Se recomanda Secfiei Situafii Exceplionale Strdqeni sr asigure controlul asupra stdrii de
pregdtire a punctelor de conducere pentru funcfionarea lor in situatii excepfionale.

6' Se stabileqte in caz de eliberare a membrilor Punctului de conducere al Comisiei pentru
situalii exceptionale a raionului Strdqeni din functiile delinute, funcfiile lor in cadrul punctului de
conducere vor fi executate de persoanele nou-desemnate in posturile respective, frrr a fi adoptati
o noud dispozilie a preqedintelui raionului.

7' Se abrogr Dispozilia preqedintelui raionului w. 17 din 30 ianuarie 2012 ,,Cu privire la
formarea Punctului de conducere al Comisiei pentru situalii excepfionale a raionului,,.

8' controlul executdrii prevederilor prezentei decizii se pune in seama preqedintelui raionului
(P. Tamaciuc).

9'Prezentadispozilie intrd in vigoare la data includerii in Registrul de stat al actelor locale.

Pregedinte al raionu
PreEedintele Com

f#*q

leiiix9

pentru situafii excep Pavel TAMACIUC
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REGULAMENTUL
PUNCTULUI DE CONDUCERE AL COMISIEI PENTRU SITUATII

EXCEPTIONALE A RAIONULUI STRA$ENI

PRINCTPII GENERALE
Una din condiliile principale de solulionare cu succes de cdtre protectia

civil5 a sarcinilor responsabile gi complicate este asigurarea conducerii continue qi
ferme in executarea misurilor gi acfiunilor de cdtre fo4ele protecfiei civile in
diferite situatii.

Sarcinile de bazi ale conducerii cu protectia civili sunt:

- asigurarea pregdtirii permanente a organelor de conducere qi fo(elor
protec{iei civile pentru solutionarea sarcinilor in situatiile exceptionale;

- elaborarea qi corectarea oportund a planurilor protecliei civile gi

documentelor de dirijare;
- elaborarea planurilor anuale gi de perspectivl vizdnd perfeclionarea

protecliei civile qi asigurarea indeplinirii lor;
- perfectionarea sistemului de dirijare, comunicatiei qi inqtiinlare;
- organizarea pregitirii multilaterale ale organelor de conducere, fo(elor gi

mijloacelor protecfiei civile gi a intregii populatii vizdnd proteclia in caz de situa{ii
exceplionale.

Conducerea protecfiei civile se organizeazd gi se efectueazd in baza Legii
Republicii Moldova "Cu privire la Protectia Civil6", hotiririlor gi deciziilor
Guvernului Republicii Moldova, indica{iilor Serviciului protecliei civile qi

situaliilor exceplionale, organelor centrale ale administrafiei publice locale,
ordinelor gi deciziilor conducdtorilor obiectelor economiei nalionale.

Punctul de conducere include:

incdpere protejatd de lucru cu nod de comunicatie, sursi autonom6 de
alimentare cu energie, alimentare cu apd qi alte sisteme de asigurare vitald, aparataj
de inqtiintare centralizat, incdperi pentru addpostirea schimbului in regim de
odihnS.

Locul de lucru (incdperea), unde se desfEgoar[ gedin]a Comisiei pentru
situalii exceptionale qi lucreazd efectivul punctului de conducere trebuie sd se afle
aldturi.

Responsabilitatea generalS pentru intrelinerea punctului de conducere,
menlinerea orarului de lucru se pune in seama gefului Sec(iei situalii exceplionale
qi specialistului protec{iei civile corespunzdtor.



MIJLOACELE DE CONDUCERE

ComunicaJia este mijlocul principal de conducere cu protectia civild, care se

organizeazd in conformitate cu decizia preqedintelui Comisiei pentru situatii
exceptionale, indicatiile gefului $ec(iei situa{ii excep}ionale a raionului gi indicalia
cu privire la comunicalie a organului superior de conducere.

Sistemul comunica{iilor in fiecare verigd de conducere se creeazd preventiv
gi se desfbgoard la aparilia situaliilor exceplionale cu luarea in consideralie a
caracterului situaliei create gi volumul sarcinilor solulionate de organele de
conducere gi fo(ele protecfiei civile.

Sistemul de comunicatii include:

Una din cele mai importante obligaliuni a Secliei situalii exceplionele este
organizarea qi efectuarea ingtiinlErii organelor de conducere, forma{iunilor gi

populaliei despre aparitia situaliilor excep{ionale. Responsabilitatea pentru
organizarea ingtiin{Irii o poarti geful Secliei situalii excepfionele a raionului,
pre gedintele Comisiei pentru situalii exceptionale.

ORGANIZAREA ACTIVITATU
LA PUNCTUL DE CONDUCERE

Efectivele punctelor de conducere activeazdntmai in cazul stabilirii regimului
sporit de lucru.
Acest regim este stabilit in canil apariliei situatiilor exceptionale.La moment,
intreg efectivul punctului de conducere este transferat la regim de lucru de 24 ore
conform graficului. Pentru soluJionarea unor sarcini pot fi create grupe operative
(de lucru).

Sarcinile debazil ale efectivului punctului de conducere sint:

colectarea, analiza, generalizarea qi estimarea datelor situaliei, pregdtirea
propunerilor pentru adoptarea deciziilor de cdtre pregedintele Comisiei pentru
situalii exceptionale;
aducerea la cunoqtinta executorilor a deciziilor adoptate qi controlul indeplinirii
lor;
administrarea (elaborarea) h64ilor de lucru, registrelor de evidenti a datelor
situaliei;
informarea despre situatie a efectivului punctului de conducere, reprezentantii
serviciilor gi organelor de conducere care conlucreazd reciproc.

EFECTIVT]L PUNCTULUI DE CONDUCERE ESTE FORMAT:

1. Grupul de planificare si generalizare

Grupul consti din 6 persoane, inclusiv qeful grupului - 1, loctiitorul lui - 1,

specialiqti-operatori - 4 persoane.

Grupul trebuie sd aibS: obligaliuni functionale, h64i (scheme ale judetelor,

planurile oragelor, note explicative, atribute pentru desen, caiete de lucru, material



informativ, registre de eviden!5 a informaliei primite qi transmise (dispo zitrii),
Tabelul rapoartelor urgente, etc.

2, Grunul direcliilor
Grupul se creeazd din calculul de dou[ persoane pentru o direcJie (in directie

intrd 8- 12 primdrii, obiecte ale economiei); obiectele economice a centrului raional
se reparti zeazd intr-o directie separatd.

In total in grupul de direclii sint 8-10 persoane, inclusiv geful grupului - l,
loctiitorul lui - 1, direclionali - 6-8 persoane.

Grupul trebuie si aibS: obligaliuni funclionale, caiete de lucru, registre de
evidentd a informaliei (dispoziliilor) transmise qi primite, listele gi numerele de
telefon ale preqedintelui Comisiei pentru situatii exceptionale gi a specialiqtilor
protecfiei civile a primdriilor, fiecare pentru directia sa, lista obiectelor periculoase,
etc.

3: Gr uo ul mdsurilor ineineresti-tehnice
In total in grup se includ 2-3 persoane, inclusiv qeful grupului - l, ajutori -

l-2 persoane.

Grupul trebuie s6 aib6: obligaliuni functionale, evidenta edificiilor de
protectie, caiete de lucru, evidenla formatiunilor serviciului ingineresc, schema
raionului, planurile oragelor, materialul informativ, etc.

4.Grup ul oroteclie antiradiativd si antichimicd
Grupul are in componenld - 2-3 persoane, inclusiv qeful grupului - 1,

specialist - l-2 persoane.
Grupul trebuie s5 aibS: obligatiuni functionale, schema raionului, planurile

oragelor, evidenla formatiunilor protectie antiradioactivd gi antichimicd, indreptare
pentru calculul pierderilor, rigle, alte atribute.

In componenla grupului sint 3 persoane ale serviciului operativ.
le serviciuluiPersoanele serviciului operativ trebuie sd di

functionale, de locul de muncl utilat cu toate felurile <

i de obligatiunile
cu toate felurile de comunica{ii; panou de

documente in care intrS: instruclia serviciului operativ, semnalele P.C., numerele
de telefoane ale organului de conducere superior, ale vecinilor, obiectelor
economiei nationale, ale gefilor serviciilor protecliei civile, Serviciului nalional
unic pentru apeluri de urgenli 112; registrul evidenlei informatiei (dispoziliilor)
primite gi transmise, caiet de lucru, harta(schema) raionului, planul oragului.

{.Gruoul de direclionali la serviciile orotecliei civile
In grup se include c6te o persoana de la fiecare serviciu. $eful grupului -

reprezentantul Sectiei situalii exceplionale.
Grupul trebuie sd aib6: mijloace de comunicalii, documentele de conducere,

h64ile (schemele), planurile oragelor, registrele de lucru de evidenti a dispoziliilor,
semnalelor P.C. primite gi transmise, datele informative despre serviciile protecliei
civile.



T.Gruoul de asigursre

in grupul de asigurare se repartizeazd, efectiv gi mijloace de transport pentru
asigurarea activit[1ii punctului de conducere.

In grup se includ: geful - 1, intendent - 1, dactilografr - l, reprezentanli ai
servicrrrlui men(inere al ordinii publice - 2-3, mijloace de transport - 2-3.

In total: efectiv - 6-9 persoane, transport auto - 2-3 unitdti. in cele mai
responsabile qi complicate perioade de organizarc gi efectuare a misurilor
protecliei, geful Secliei situalii exceplionale trebuie sd se afle impreund cu
pregedintele Comisiei pentru situatii exceplionale gi sd asigure lucrul lui in comun
cu efectivul debazd, al punctului de conducere.

in cazul ieqirii pregedintelui Comisiei pentru situatii exceplionale
mobil de dirijare lucrul lui este asigurat din timp de un grup de

la punctul
persoane

responsabile determinate din timp sau numite printr-o dispozilie speciald.
Efectivul punctului de conducere in baza estimirii situati

componenfei gi posibilitililor fo4elor qi mijloacelor avute la dispozilie,lu6nd in
consideratie propunerile serviciilor gi a organelor structurale de conducere
elaboreazd decizia pregedintelui Comisiei pentru situatii excep{ionale pentru
organizarea protectiei popula{iei qi efectuarea lucrdrilor de salvare gi de neaminat.

Proounerile de adootare a Hotdrtrii includ:

concluziile pe scurt din estimarea situa(iei create;

volumul lucrdrilor de salvare gi de neaminat qi succesiunea rationali de
executare a lor;
componenla fo4elor avute gi propunerile de repartizare a lor prin sectoare gi
obiectele de lucru;
sarcinile grupdrilor de fo{e create, serviciilor, organelor structurale de
conducere;

ordinea asigurSrii misurilor desfdgurate gi de acliune a fo4elor in cazul
executdrii lucrSrilor de salvare gi de neaminat.

i n Hotdrtrea (diso ozilia\ ores edintel ui C o mis iei
pentru situslii exceplionale a faionului, se include:

concluziile pe scurt din estimarea situatiei create;
sarcinile solutionate de Pregedintele Comisiei pentru situafii excepfionale a
Republicii Moldova in interesele raionului;
sarcinile raionului pentru protectia populaliei gi executarea lucr6rilor de salvare
qi de neaminat sau de asigurare a lor;
echipele de fo4e gi mijloacele subordonate repartizate pentru intdrire;
sarcinile organelor de conducere care conlucreazd reciproc;
ot ganizarea conduceri i.

Hotdrirea Comisiei pentru situatii exceptionale este semnat6 de pregedintele ei.
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OBLIGATIUNILE PUNCTULUI DE CONDUCERE ISIEI
PENTRU SITUATII EXCEPTIONALE A RAIONULUI STRA$ENI

1. Grupul de olanificare si eeneralizare

Obliqatiile grupului:

sd analizeze gi s5 estimeze datele situaliei si pronosticarea ei, sd raporleze
oportun aceste date gefului Secliei situalii exceplionale gi sd elaboreze rapoarte
organului superior de conducere;
sd preg6teascl calculele operative necesare qi propuneri pregedintelui Comisiei
pentru situatii exceptionale pentru luarea deciziei;
s6 elaboreze proiectele de ordine qi dispozilii, perfectarea deciziilor, inscrierea
qi evidenla indicatiilor orale ale preqedintelui Comisiei pentru situatii
exceplionale.
sd asigure conducerea cu evacuarea populaliei gi cazarea lor;

sI creeze gruparea de fo4e, sI cunoasc6 starea si componenta ei, s6 stabileasci
mdsurile de aducere a ei in stare de pregdtire pentru executarea lucrdrilor;
s[ efectueze ingtiin\area efectivului punctului de conducere, a organelor de

conducere subordonate, popula[iei gi fo(elor protecliei civile despre pericolul
contamin6rii radioactive, chimice, despre pericolul inundatiei catastrofale gi a
calamitdlilor naturale;

sI elaboreze rapoartele despre situatie qi informarea organelor de conducere

subordonate, serviciile, vecinii qi alte organe de conducere care conlucreazS

reciproc;
si controleze pregdtirea forlelor protectiei civile pentru actiuni, indeplinirea la
timp qi exact6 a ordinelor, dispozitiilor gi indicatiilor date;

sd elaboreze hd4ile de dare de seamd gi registrele de lucru, sd studieze gi sd

generalizeze experienla de indeplinire a sarcinilor protecliei civile gi sd o aducd

la cunogtinla organelor de conducere gi serviciilor protecfiei civile subordonate.

2. Gruoul direcliilor

Obligatiile qrupului:

colectarea gi evidenla informaliei primite (datele situaliei) gi raportarea ei

grupului de generalizare gi planificare;
?ngtiintarea primdriilor despre pericolul contamindrii radioactive, chimice,
bacteriologice (biologice) gi a inundatiei catastrofale;
efectuarea controlului asupra indeplinirii de cdtre obiectele economiei a

prevederilor tabelului rapoartelor urgente.



3.Gruo ul mds urilor insineresti-tehnice

Obligatiile grupului:

evidenfa edificiilor de proteclie, surselor de ap5 qi surselor de energie;

controlul asupra aducerii in stare de pregdtire a edificiilor de protectie;

determinarea stdrii protecliei ingineregti a populaliei in momentul situaliei
exceptionale;
estimarea situaliei inginereqti, calculul pierderilor qi distrugerilor, pregdtirea

propunerilor preqedintelui Comisiei pentru situatii exceptionale pentru

utilizarea forfelor gi mijloacelor cercetdrii inginereqti, a tehnicii inginereqti in
procesul executdrii lucrdrilor de salvare-deblocare gi de neaminat.

4.Grupul proteclie sntiradiativd si antichimicd

Obligatiile grupului:

organizarea depistdrii gi estimSrii situaliei radiative 9i chimice;

calcularea pierderilor posibile in mediul populaliei gi efectivului formaliunilor
protecliei civile in zonele contamin[rii radioactive 9i chimice;

stabilirea regimurilor de protectie radiativi gi controlul punerii lor in aplicare;

or ganizdri i controlului dozimetri c g i chimi c ;

organizdrii controlului asupra efectudrii prelucrdrii speciale a oamenilor,

tehnicii, mijloacelor materiale; a degazdrii qi dezinfecliei sectoarelor de teren,

drumurilor qi edificiilor; asupra executdrii mdsurilor de proteclie a populatiei,

care locuieqte in apropierea obiectelor chimice periculoase.

5. Gr up ul s ervici ul ui oo erativ

Obligatiile grupului:

sE fie in pregStire permanentd pentru primirea gi transmiterea semnalelor de

ingtiintare;
si gtie situalia generald qi in raionul punctului de conducere, starea fo4elor
protecliei civile gi sarcinilor solutionate de ele, starea punctului de conducere, a

mijloacelor de inqtiinlare qi comunicalii, graficul serviciului la punctul de

conducere, timpul transmiterii dispoziliilor, ordinelor qi rapoartelor, locul de

aflare a conducerii protecfiei civile;
sd controleze organizarea pazei punctului de conducere qi sd menlind in el

ordinea stabilitd.

6.Gruoul de direclionali la serviciile protecliei civile



Obligatiile grun^'t ui :

controlul trecerii semnalelor de ingtiinlare;
transmiterea dispozitiilor (informatiei) in serviciul corespunzdtor;
solutionarea sarcinilor apErute pe neaqteptate ;

colectarea datelor situaliei in serviciu.

T.Grupul de asigursre

in cele mai responsabile gi complicate perioade de organizare gi efectuare a
mSsurilor protecliei civile, geful Secliei situalii exceplionale trebuie sd se afle
impreun[ cu pregedintele Comisiei pentru situatii exceplionale qi sE asigure lucrul
lui in comun cu efectivul de bazd a punctului de dirijare.

in cazul iegirii pregedintelui Comisiei pentru situalii exceptionale la punctul
mobil de conducere lucrul lui este asigurat din timp de un grup de persoane
responsabile determinate din timp sau numite printr-o dispozilie special5.

Efectivul pun,ctului de conducere in baza estimdrii situatriei create.
componentei gi posibilitalilor forfelor qi mijloacelor avute Ia dispozilie, lu6nd in
consideratie propunerile serviciilor gi a organelor structurale de conducere
elaboreazd decizia preqedintelui Comisiei pentru situalii exceplionale pentru
organizarea protectiei populatiei gi efectuarea lucrdrilor de salvare gi de neaminat.
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Componenfa echipei Punctului de conducere a
excep(ionale a raionului Str

*y#ffi**,raionului
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\x_nm'n9x
Nr.
dlo

Numele,
prenumele

Funcfia defenuti
conform statelor

Funcfia
ocupatd la

Protectie Civild

Telefon
serviciu

\ir..,:rr.::tr. . _

Telefon
domiciliu

Telefon
Mobil

I ) 3. 4. 5 6 7

I
Dragoman

Oleg

Specialist principal,
Aparatul preEedintelui

raionului

$eful punctului
de conducere

023722048 02376s399 078671012

Grupul de planificare qi generalizare

I BorE Valeriu
$ef Serviciu agricultur[,
relalii funciare, cadastru

si patrimoniu
$eful grupei 023722838 023775356 079526786

2 Ursu Viorel
Specialist principal, Seclia

construcfii, urbanism gi

infrastructura drumurilor
$ef-adjunct 023727906 069609s94

J Pinzari Savelie

Specialist principal,
Directia politici
educationale gi

management

Specialist -
operator

023728160 069568487

4 $aitan Mihail

Specialist principal,
Serviciul agriculturd,

relalii funciare, cadastru
gi patrimoniu

Specialist -
operator

023722850 023727443 060433400

5 Ciocan Inga $ef - adjunct, Direclia
general6 asistentd social[

Specialist -
operator

023728142 0688836 l 0

6 Harea Emilia
Specialist principal.
Direclia 

".orro-i" 
qi

infrastructurd

Specialist -
operator

023722489 023728096 06064131 l

Grupul direc(iilor

7 Budu Valentin
Inginer,

Serviciul transport gi
gospod6rie

$eful grupei 023722850 023746351 062121277

8 Malic Ion
Specialist principal,

Serviciul iuridic $ef-adjunct 0237279n 078759555

9 Sirbu Nicolae

$ef Secfia construclii,
urbanism gi infrastructura

drumurilor
Direcfionar nr. I 023727908 060566654

l0
Tabacari
Nicolae

Specialist principal
Sectia constructii,

urbanism qi

infrastructura drumurilor
Direcfionar nr. I 023727924 023727443 069936780

la Di

Admin
Прямоугольник

Admin
Прямоугольник

Admin
Прямоугольник

Admin
Прямоугольник

Admin
Прямоугольник

Admin
Прямоугольник

Admin
Прямоугольник

Admin
Прямоугольник

Admin
Прямоугольник



11
Bobeic[
Andrian

Specialist principal.
Direcfia 

""orrorni" 
qi

infrastructurd
Direclionar nr.2 023727904 067462553

t2 Jalba Evelina Sef, Serviciul arhivd Directionar nr.2 02372260r 069163052

t3 Mititelu Tudor

Specialist principal,
Direclia politici
educalionale qi

management

Direcfionar nr.3 023728160 02372735t 069467tt4

14. Ampava Ion
$ef, Direcfia politici

educationale Ei

management
Directionar nr.3 023722t70 023746205 068655484

15. ZareaNatalia
Specialist principal,

Sectia cultur6, turism,
tineret si sport

Direclionar nr.4 023728143 023792649 06953191 1

t6 Maico Natalia
Specialist principal,

Sec{ia cultur6, turism,
tineret si sport

Direclionar nr.4 023728143 068019999

Grupul misurilor ingineregti - tehnice

17.
Fisticanu
Mihail

Arhitect-qef, Aparatul
presedintelui raionului $etul grupei 023722508 023725093 069263044

18 Ursu Viorel

Specialist principal,
Seclia constructii,

urbanism qi

infrastructura drumuri lor

$ef- adjunct 023727906 069609s94

Grupul protecfie antiradiativl qi antichimicii

t9 Granaci Boris

Coordonator, Centrul de
S6ndtate Publicd

Chiqin6u, subdiviziunea
Strlseni

$etul grupei,
spec. princ.

protecfie
radioactivd

0237228s8 0237246st 068494777

20 Lanciu Natalia
Medic-igienist al

Centrului de Sdnltate
Publicd Strdseni

Specialist
protectie
chimicd

023722858 069572497

2l Periman Tudor
Asistent al medicului

ieienist
Dozimetrist 023722858 023727t68 069894364

Grupul serviciului operativ

22
Hedea Rodion $ef Serviciul transport

si gospoddrie
De serviciu

operativ
023727985 069719443

23 Schirliu Vera
Specialist principal,

Secfia cultur6, turism,
tineret si soort

De serviciu
operativ

023727907 023792s78 069202289

24 Anton Tudor
Specialist principal,

Secfia cultur6, turism,
tineret si sport

De serviciu
operativ

023728t43 068613430

Admin
Прямоугольник

Admin
Прямоугольник

Admin
Прямоугольник

Admin
Прямоугольник

Admin
Прямоугольник

Admin
Прямоугольник

Admin
Прямоугольник

Admin
Прямоугольник

Admin
Прямоугольник

Admin
Прямоугольник

Admin
Прямоугольник

Admin
Прямоугольник


